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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по земеделие и 
развитие на селските райони да включи в предложението за резолюция, което ще 
приеме, следните предложения:

1. счита, че Европа и европейските региони имат нужда от нова, силна ОСП, която да 
стимулира развитието, да подобри конкурентоспособността на международния 
пазар, да има по-силна пазарна ориентация и да отчита обществените блага, 
включително продоволствената сигурност, съхранението на биоразнообразието, 
разумното водно и горско стопанство, както и устойчивото развитие въз основа на 
образованието и знанието, а също така да допринесе за по-голямо сближаване;

2. подчертава, че преките плащания следва да бъдат запазени, за да продължават да 
гарантират конкурентоспособност, икономическа стабилност, подходящи доходи за 
земеделските стопани и устойчиво развитие на селското стопанство в Общността, 
както и продоволствена сигурност и сигурност на околната среда на ЕС, което 
представлява гаранция за правилното осъществяване на други политики стратегии, 
включително стратегията „Европа 2020“; във връзка с това счита, че е необходимо 
да бъдат изработени обективни и прозрачни критерии, които да гарантират 
съответното равнище на директно подпомагане в целия ЕС, и да бъдат отменени 
досегашните критерии за разпределение на финансовите средства в рамките на 
схемите за директно подпомагане;

3. счита, че ОСП следва да отчита в по-голяма степен потенциала, проблемите и 
потребностите на малките семейни земеделски стопанства; подчертава също така 
необходимостта от диверсифициране на техните доходи, развитие на 
предприемачеството и създаване на нови работни места в селските райони;

4. отбелязва, че потенциалът на селските региони и райони се състои не само в 
природните ресурси, служещи на изпълняваните от тях обществени и икономически 
функции, че тези райони са преди всичко място на производство на храни с цел 
гарантиране на продоволствената сигурност и че те осигуряват важни суровини на 
промишлеността и производството на енергия от възобновяеми източници, а също 
така представляват източник на стойности, свързани с околната среда, екологията, 
ландшафта и туризма, както и на нематериални стойности, сред които традицията и 
културата, включително кулинарната традиция, каквато са регионалните продукти;

5. обръща внимание на това, че сега действащите принципи на разпределение на 
средствата по ІІ стълб бяха договорени на основата на принципа на сближаване, т.е. 
на съществуващите разлики в развитието на селското стопанство и селските райони 
в отделните държави и региони; поради това, че тези разлики продължават да 
съществуват, изразява становище, че досегашните критерии и средства за развитие 
на селските райони следва да бъдат запазени, по-специално в контекста на 
разширяването на ІІ стълб с целите на стратегията „ЕС 2020“; обръща внимание, че 
това налага съответната координация и разделение на задачите между ОСП и 
политиката на сближаване.
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